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Thống kê Thị trường 26/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

990.75 (+3.45)

104.77 (+0.96)

KLGD khớp lệnh

130,618,890

25,330,058

GTGD khớp lệnh

3,097,273,540

312,538,080

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,955,220

433,100

GT mua/bán ròng

-81,124,100

400,870

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

18,718,190

SHB

3,054,500

SSI

6,380,250

HUT

2,553,000

VRE

4,767,290

ACB

2,319,500

MBB

4,386,550

PVS

1,962,200

HPG

3,332,860

TIG

1,936,100

- Việt Nam chưa được nâng hạng TT mới nổi, tiếp tục
nằm trong danh sách theo dõi của FTSE Russell.
- Thủ tướng: sẽ cắt vốn những đơn vị chậm giải ngân
đầu tư công chậm. Một số bộ và địa phương đề
nghị trả lại 8.517 tỷ từ nguồn ODA.
- Xuất khẩu thủy sản sang EU tụt từ vị trí thứ 2
xuống thứ 5 do tác động của thẻ vàng IUU.
- 9T đầu năm có hơn 10 tỷ USD vốn FDI vào các khu
công nghiệp, khu kinh tế với 397 dự án.
- TT Trump bị tố cáo lạm quyền, che đậy bằng chứng
- Mỹ - Nhật ký thỏa thuận cắt giảm thuế quan với
nông sản Mỹ và máy móc công cụ của Nhật.
- HBC: lập quỹ đầu tư BĐS và Chứng khoán; RAL:
được bồi thường bảo hiểm cháy nổ 150 tỷ; AAA: sẽ
PH 8.5tr cp ESOP giá 10,000đ/cp; TIG: lãi ròng 9T
ước đạt 58 tỷ, tăng trưởng 64% cùng kỳ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên tăng điểm nhẹ trở lại +3.45 điểm lên 990.75 điểm. Thanh khoản đạt 130 triệu cổ
phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở mức trung bình. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 81
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm VCB, VHM và VRE.
- Thị trường vẫn diễn biến giằng co là chủ đạo trong suốt phiên giao dịch, các cổ phiếu BCs trong rổ VN30
có sự phân hóa khá rõ nét, động lực tăng điểm của chỉ số tiếp tục được VNM dẫn dắt. Điểm đáng chú ý
trong phiên hôm qua là sự bứt phá khá mạnh nhóm cổ phiếu chứng khoán như HCM, SSI, SHS.. Nhìn
chung sự phân hóa về xu hướng ngắn hạn tại các cổ phiếu đang mạnh dần lên khi bắt đầu xuất hiện
nhiều hơn các cổ phiếu hình thành xu hướng tăng ngắn hạn, tuy nhiên sự lan tỏa là điều chưa có mà vẫn
chỉ mang tính cục bộ tại một vài mã được dòng tiền quan tâm. Việc bán ròng trở lại của khối ngoại tuy
chưa quá mạnh nhưng tại thời điểm mà dòng tiền còn khá yếu như hiện nay cũng cần được lưu ý. Ngoài
ra, thông tin FTSE Russel chưa nâng hạng TTCK Việt Nam có thể tác động không tích cực 1 phần nào đó
(đã nằm trong dự báo) trong phiên GD ngày hôm nay.
- Trước mắt vẫn là kháng cự mạnh tại vùng 995-1,000 điểm mà rất nhiều lần chỉ số tiệm cận nhưng chưa
thể vượt qua. Nhà đầu tư tiếp tục chiến lược bán chốt lời tại vùng biên trên 1,000 điểm mua tại biên dưới
khoảng 970-980 điểm.

Những quan điểm phân tích trên hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo các dữ liệu tại thời điểm công bố, NĐT cần cân nhắc kỹ
trước khi sử dụng. SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với việc sử dụng thông tin và phân tích trong báo cáo.
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